


Hopper winkel 

 

HOPPER WINKEL 
 
Op kamp? Op stap in de natuur? Een grote buitenactiviteit? In de Hopper 
winkels vind je alles wat je nodig hebt om er een geslaagde activiteit van 
te maken.  
  
We richten ons tot iedereen die actief op pad wil gaan en hiervoor het 
geschikte materiaal zoekt. De juiste slaapzak, een stevige rugzak, een 
coole zaklamp, een kompas, stafkaart of degelijk schoeisel ? In de Hopper 
winkels vind je al wat je nodig hebt!  
  
Jeugdgroepen, verenigingen, besturen, … kunnen bij Hopper terecht voor 
groot kook- en kampmateriaal, zoals tenten, shelters, klaptafels en banken, grote 
kookpotten, bijlen, zagen,....   
  
Verder verdeelt Hopper ook allerlei nuttige publicaties over jeugdbewegingwerk, 
kampadressen, vorming enzovoort. Uiteraard is ook het officiële scouts- en gidsenuniform 
enkel en alleen bij Hopper (en nog enkele erkende verdelers) verkrijgbaar.   
  
Hopper Winkel wordt gerund met duidelijke principes!  Zo gaat service bij ons vóór op het 
commerciële zakendoen en puur winstbejag. Veiligheid en milieuvriendelijkheid zijn bij ons 
bijzondere aandachtspunten.  Het materiaal dat wij aanbieden wordt prijs- en 
kwaliteitsbewust uitgezocht voor het spel van de jeugdbeweging. We vinden het eveneens 
belangrijk om geen handel te voeren met landen waar kinderarbeid bestaat en kopen onze 
producten elders, ook al is het dan soms duurder.  
  
Van deze marketing wordt echt niemand rijk: wie bij 
Hopper koopt steunt de jeugdbeweging.  
 
Hopper Winkel Antwerpen  
 



Beste ouders, oudleiding, kennissen en sympathisanten, 

 

 

De zomervakantie is weer voorbij, de kampen waren allemaal top en er 

staat alweer een nieuw scoutsjaar aan de deur. Dit jaar luid het thema: 

Spelen Bovenal Overal.  

 

Spelen is waarvoor iedereen naar de scouts komt en dat zal dit jaar niet 

anders zijn. Zoals ze in het jaarlied zingen: 

 

‘Scouts is buiten leven, spelen, zingen, juichen, nooit vervelen, 

spel in ‘t bos, wei of op een plein, hoor ons vrolijk zijn! 

Vuile knieën, niets te verliezen, we weten wel waarvoor we kiezen, 

we gaan vooruit en geven tegengas, rollebollend in het gras!!’ 

 

Er staat weer een hele bende leiding klaar om er voor iedereen een geweldig jaar van te maken. Er 

zitten bekende en ook een hele hoop nieuwe gezichten tussen, maar uiteraard zullen dat ook snel 

bekende gezichten worden. 

 

Belangrijk om te weten is dat we dit jaar op groepskamp gaan!  

 

Nog enkele belangrijke data voor de komende maanden zijn: 

 

Vrijdag 18 oktober is het dag van de jeugdbeweging, laat aan iedereen op school, op het werk of 

waar dan ook zien dat je van de scouts bent. Trek je scoutsuniform aan en vertegenwoordig zo de 

allerbeste jeugdbeweging van het land!  

Op zondag 10 november is het marsepeinverkoop. We komen dan in heel Borsbeek en 

aangrenzende straten in onze buurgemeenten onze overheerlijke marsepein verkopen! Zorg dat je 

zeker thuis bent om onze lekkernij in huis te halen en zo onze scouts te steunen. 

 

Tenslotte hopen wij steeds op een massale opkomst tijdens de verschillende activiteiten die wij en 

onze vriendenkring aanbieden en uiteraard ook op zondag voor elke vergadering!  Wij als 

groepsleiding kijken alvast uit naar een nieuw en fijn scoutsjaar! 

 

Een stevige linker! 

 

 

De Groepsleiding, 

Joren, Mathias, Michiel en Elisabet 

 



Vriendenkring 

 

Jonge dynamische vereniging, gevestigd in de lokalen van de scouts Borsbeek, zoekt voor 
indiensttreding vanaf oktober 2011:   
  

Gemotiveerde medewerkers (M/V) 
  
Voor een part-time job van 5 à 8 avonden per jaar.  
   
Bent U iemand die  

• niet verlegen zit om een creatief idee;  
• bereid is om in gezamenlijk overleg initiatieven te nemen; 
• de handen uit de mouwen kan steken indien nodig; 
• vindt dat er al eens mag gelachen worden.  

  
Dan bent U meer dan waarschijnlijk de persoon die wij zoeken.  
  
Wij bieden U géén interessante loonvoorwaarden (de job gebeurt op geheel vrijwillige 
basis), géén extra legale voordelen, en zeker géén wagen van de firma, maar wél een 
aangename werksfeer en de voldoening deel te nemen aan activiteiten die de werking van 
de scouts ten goede komen.  
 
Interesse?  Mail uw gegevens naar vriendenkring@scoutsborsbeek.be  
  
 
 
Voor de versterking van ons kernteam zijn we ook op zoek naar : 
  

Freelance medewerkers (M/V) 
  
Voor een job op interimbasis.  
   
Bent U iemand die  

• éénmalig wil helpen op een activiteit; 
• goede desserten kan maken; 
• handig is in verbouwingswerken . 

 
Voldoet u aan één van de vereisten, heten wij u graag welkom in ons team.  
  
Voor beide functies kan u steeds contact opnemen met de vriendenkring   
p/a   Karen Fourneau 
 Jozef Reusenslei 109 
 2150 Borsbeek 
 Tel: 03/236.35.29 
  
 vriendenkring@scoutsborsbeek.be 
 



Uniform 

 

Uniform?  
 
Het basisuniform is voor welpen, kabouters, jonggidsen, jongverkenners, gidsen, verkenners, jins en 
leiding hetzelfde:  

• beige hemd; 
• groene trui; 
• groene lange broek, korte broek of rok; 
• scouts T-shirt (liefst van de 70); 
• das (en dasring). 

 
Kapoenen hebben geen voorgeschreven uniform, maar wij hebben liefst een das en een T-shirt van 
de 70. Het basisuniform is eventueel ook in kapoenenmaten beschikbaar.  
 
Kentekens?   
 

 
 
Tweedehands?  
Op vraag van vele ouders zijn wij begonnen met een "winkel" voor tweedehands uniformen  
 Wie heeft er nog bruikbare uniformen liggen?   
 Wie wil er een uniform verkopen en heeft dat niet meer nodig? 
 
Mocht je nog een uniform of broek(en) hebben liggen, bezorg het dan in een zak aan de 
groepsleiding op een vergadering zondagvoormiddag. 



 KAPOENEN 
Liefste kapoenen, het eerste boekje van het nieuwe scoutsjaar! Hierin staat 

welke spelletjes en andere superleuke dingen die we de eerste twee maanden 

gaan doen. Het zijn echt wel megaleuke dingen die we gaan doen elke week! 

Wij, jullie nieuwe leiding, hebben er al heel veel zin in en wij hopen jullie ook! 

  

 

Zondag 22/09 van 9.30u tot 12u: KENNISMAKINGSVERGADERING 

Een nieuw scoutsjaar, nieuwe kapoenen en nieuwe leiding. 

Omdat wij allemaal super goede vriendjes en vriendinnetjes 

willen worden, gaan we elkaar vandaag beter leren kennen 

door vele leuke spelletjes te spelen.  

 

Zondag 29/09 van 9.30u tot 12u: REIS-ROND-DE-WERELDVERGADERING 

Gaan we naar Thailand? Varen we door de 7 zeeën? Gaan we 

naar Amerika? Zullen we giraffen en leeuwen zien? Of blijven we 

toch gewoon in Borsbeek?? Spannend! 

 

 

Zondag 06/10 van 9.30u tot 12u: SPROOKJESVERGADERING 

Sneeuwwitje, Doornroosje, Hans en Grietje, Roodkapje, … Welke 

sprookjes kennen jullie nog allemaal? Kom vandaag verkleed in jullie 

favoriete sprookjesfiguur en dan gaan we samen naar sprookjesland, 

joepie!  

 

 



Zondag 13/10 van 9.30u tot 12u: POKEMONVERGADERING 

“Pikachu, ik kies jou!” Vandaag worden jullie de beste 

pokemontrainers, zodat jullie zelf Ash kunnen verslaan. Maar of jullie 

de leiding gaan kunnen verslaan, dat zal moeilijker worden!  

 

 

Zondag 20/10 van 9.30u tot 12u: KNUTSELVERGADERING 

Knippen, plakken, verven en lijmen met papier, karton, touw, 

wol, klei, hout en verf, het kan allemaal! Toch gaan we dat 

vandaag niet op de gewone manier doen. We gaan knutselen 

zoals jullie dat nog nooit gedaan hebben. Wat houdt dat nu 

weer in? Tja, om dat te weten zal je er moeten zijn deze zondag! 

Zondag 27/10 van 9.30u tot 12u: PLEINSPELLETJESVERGADERING 

Omdat we echte scoutsers willen worden, gaan we deze 

vergadering pleinspelletjes spelen die ze in de scouts al 100 

jaar overal spelen. Benieuwd welke dat allemaal zijn? Kom 

dan zeker vandaag meespelen en laat zien dat je op je 

plaats zit in de scouts!  

 

Zondag 03/10 van 9.30u tot 14u: KOOKVERGADERING 

Zelf eten maken?! Ja hoor, dat gaan we zeker doen! De vergadering 

duurt een beetje langer vandaag zodat we genoeg tijd hebben om 

een feestmaal voor onszelf klaar te maken. Hmmmmmm, ik heb al 

honger! 

 

Wist-je-datjes: 

- Wij heel veel zin hebben in het nieuwe jaar? 

- Wij hopen dat jullie er allemaal elke week zijn? 

- We 15-16-17 november op weekend gaan? 

- Jullie dit weekend zeker vrij moeten houden? 

- Er voor de mama’s en de papa’s nog een ouderavond gaat zijn? 



- Deze nog niet vastligt, maar we dit zo snel mogelijk gaan laten weten? 

- Het op 18 oktober ‘Dag van de Jeugdbeweging’ is? 

- We dan jammer genoeg niet naar de scouts komen? 

- Jullie die dag wel in scoutsuniform naar school mogen gaan? 

- Wij het heel tof zouden vinden als jullie dat allemaal zouden doen? 

- Ik nu ga stoppen? 

 

Heel veel groetjes van jullie nieuwe leiding! 

Eline, Mathias, Pieter-Jan & Wilma 



                          Welpen 
 
Beste Welpies, Het is weer zover. Het eerste boekje van het jaar is er al en nu het jaar terug gestart 

is, gaan we er volledig tegenaan. Wij, de leidingploeg, hebben veel zin om dit jaar te starten en zijn 

trots leiding te zijn van de beste welpen van de wereld. Op ons te-doen lijstje staat enkel dat we ons 

rot moeten amuseren. Laten we er samen een SUPER jaar van maken!! 

 

22/09  Kennismakingsspel 9:30 – 12:00 

Joepie!!  Het scoutsjaar is terug begonnen, dat betekent pret voor iedereen elke zondag ochtend! 

Maar voordat we erin vliegen met onze supertoffe vergaderingen gaan we elkaar leren kennen! 

We verwachten jullie dus allemaal om half 10 stipt om het jaar goed te beginnen. 

 

26/09: ouderavond om 20:00 

Beste ouders, wij nodigen jullie graag uit op 26/09 in het lokaal, om jullie te laten kennismaken met 

ons, de nieuwe welpenleiding. Wij hopen jullie daar massaal aanwezig te zien. Tot dan, de 

welpenleiding. 

 

29/09  Schildenspel vergadering 9:30 – 12:00 

Aller tofste Welpies, na een spetterende eerste vergadering doen we ineens zo voort, dus we gaan 

vandaag het tofste spel dat ooit op de scouts werd gespeeld spelen : Het befaamde schildenspel!!! 

Breng dus deze zondag je beste humeur mee zodat we er een super vergadering van kunnen maken. 

 

6/10: zwerkbalvergadering van 9:30 tot 12:00 

Wie zijn droom is het niet om als Harry Potter op een bezemsteel rond te vliegen achter een een 

hoop bliksemsnelle ballen? Wie zijn droom is het niet om de beste zwerkbalploeg op aarde te 

hebben? Wie zijn droom is het niet om de wereldbeker zwerkbal te winnen? Genoeg gedroomd, 

vandaag gaan we het beste zwerkbalteam ooit maken! Wie zal er de wereldbeker winnen? Kom dat 

te weten op deze vergadering! 

 

13/10 wieltjesvergadering 9:30 – 12:00 

 Haal de wieltjes maar boven, want bij deze vergadering ontdoen we ons van stappen en gaan we 

een nieuwe wereld tegemoet met wieltjes. Breng je skate-board, je rollerskates of eender wat op 

wieltjes mee, want we zullen wat wielplezier beleven! 

 

 



                          Welpen 
 
20/10 Weekend    

Meer informatie volgt nog in onze geweldige brief. 

 

27/10 Halloweenvergadering!  19:30 – 10:00 

Feest, zombies en griezelverhalen! Het is bijna Halloween! Dat wil zeggen: tijd voor een 

griezelvergadering! Kom allemaal verkleed naar het lokaal om ... uur. We zullen laten zien dat de 

beste tak, wij dus, van niets of niemand bang is! Laat de zombie apocalypse maar beginnen! Ook is 

het niet alleen Halloween, nog veel belangrijker: Baloe is jarig! En dat moet natuurlijk gevierd 

worden! Allen daarheen! 

 

3/11: techniekenvergadering 9:30 – 12:00 

 Na leuke speelvergaderingen wordt het weer tijd om onze technieken te verbeteren. De technieken 

zijn echt nodig om zalige dinges te bouwen (met herinnering aan het zwembad). Samen zullen we er 

toch een zotte boel van maken! 

 

Wist-je-datjes: 

- Het een super tof jaar wordt? 

- Het groepskamp is? 

- Het dus in tenten gaat zijn? 

- Chill kei chill is? 

- De Welpen de coolste, geweldigste en meest awesome tak is van allemaal? 

 

 

Groetjes,  

jullie leiding  

Akela, King Louis, Baloe, Chill en Shere-Khan. 

 



KABOUTERS 
22 september: 09:30-12:00: kennismaking: 

Wajaaawww!!! Het scoutsjaar is opnieuw begonnen. En we kijken er 

enooooorrrmmmm hard naar uit ;) . Vandaag maken we er gebruik van 

om jullie beter te leren kennen. En dit gaan we gaan we doen door toffe 

spelletjes te spelen (zoals altijd :D).  We verwachten dat iedereen heel 

het jaar lang in perfect uniform komt! (groene/bruine broek of rok, 

hemd, DAS en eventueel een t-shirt)  

 

 

 

29 september: 09:30 – 12:00: HVHP vergadering: 

Deze vergadering gaat weeral AWESOME worden!! Deze vergadering gaat iedereen als een 

vaaaarkeuh naar huis. Dus raden we het aan 

dat onze lieve kaboutertjes reserve kleren 

meenemen.  

 

 

 

 

 

6 oktober: 09:30-12:00: 1D vs Taylor Swift vs Selena Gomezzzzzz 

Vandaag beslissen we wie de beste 

tienerster is (1D wint want wij houden van 

hen!!!!) Verkleed je maar als één van deze 3. 

Doe maar eens zot want iedereen zal zich 

goed verkleden.  

 

 

 

 

 



13 oktober: 09:30-12:00: Alles verloopt op wieltjes vergadering: 

Vandaag doen we alles op wieltjes. Dus vragen wij jullie hééééél vriendelijk om uw 

step,rolschaatsen,skateborden, heelies, go-kart,eenwieler,auto, traktor, straaljager, koelkast op 

wielen, winkelkarretje, zeepkist, kruiwagen, aanhangwagen, 3wieler,loopfiets, stelten op wieltjes, of 

andere zever op wieltjes mee te nemen. GEEN 

FIETS!!!! 

 

 

 

 

 

 

20 oktober:09:30-12:00: disney vergadering: 

Kom verkleed als je favoriete disneyFIGUUR en betreed de magische wereld! We maken er een 

awesome vergadering van maken. En met awesome bedoelen we proper en leerzaam. 

VOORAL LEERZAAM!!!  

 

 

27 oktober: 09:30-12:00: FC de kampioenen vergadering: 

Kom vandaag in een voetbaltenue naar de 

vergadering! Met 2 mannelijke en 

aantrekkelijke leiding vinden we het normaal 

dat er is een mannenvergadering gaat zijn! Trek 

je voetbalsokken al maar aan want dees gaat 

AWESOME worden. En met awesome bedoelen 

we tof!  

 

 



Wist je dat: 

- wij het dreamteam zijn! 

- jullie waarschijnlijk ook een dreamteam zijn 

- ons weekend tof gaat zijn en jullie mee MOETEN! 

- België wereldkampioen gaat worden 

- de nieuwe groepsleiding mega chill gaat zijn 

- de groepsleiding van iedereen houdt 

- iedereen van de groepsleiding houdt 

- mr. miauwguy echt een awesome kat is 

- mr. miauwguy michiel zijn poes is 

 

Jullie leiding 

Michiel-Evelien-Jasper 



 
 
JOOOOOOOOW!!! 
 
Den 1e taktie van het jaar wiehoew, dit jaar wordt echt een knaller! 
Kom zoveel mogelijk met jullie fiets en in perfecte uniform, SWAG!!!! 
In November is ons eerste weekend al, wij hebben er al superveel zin in, hopelijk jullie 
ook. Het weekend wordt SUPER MEGA AWESOME maar het thema blijft natuurlijk nog 
even een verrassing…  
 
Keep on scouting!! 
 
XOXO jullie leiding 
 
Zondag 22 september  9.30 – 12 uur  

 
Joooeee, hier zijn we al met onze 1e vergadering. 
Hopelijk is iedereen aanwezig. Het is wel 
superbelangrijk dat jullie met jullie fiets komen, want 
we gaan op verplaatsing.  
 
“Hoe noem je een hond zonder poten? 
Maakt niet uit hoe je hem noemt, als je hem roept komt 
hij toch niet.” 
HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA, gie re! 
 

 
Zondag 29 september 9.30 – 12 uur 
 
Deze keer mogen jullie je strakke uniform 
thuislaten en de muugste SWAG kleren kleren 
aandoen. Petje, joggingbroekske, kettingske, … zijn 
hier zéker van toepassing. We gaan eens zot doen, 
dus bovenop jullie eigen swag-kledij nemen jullie 
alle giere verkleedkleren mee die jullie thuis 
hebben liggen… om eens goed te shaken HINT HINT… 
SWAG: Scouts Wint Alles, G! 
 
 
Zondag 6 oktober 9.30 – 12 uur 
 
“Wij willen voetballen, wij willen voetballen, er is niets aan te doen wij worden 
kampioen!!!”. Als jullie dan toch fifa willen spelen, spelen we het toch gewoon in het 
echt. Daarvoor moeten zo een mega zalige jongverkenners als jullie toch niet voor achter 
een playstation zitten. We zullen is lekker actief gaan doen zegt ! 
Voetbaloutfit is toegestaan, want het is FIFA- vergadering.  EA SPORTS, it’s in the game  



Zondag 13 oktober 9.30 – 12 uur 
 
Vuil, ranzig, shmeirig, vettig, veurt, viez, stinkend, protje, 
scheetje, … GEWOON ALLES INT RANZIG = prettig!!!! 
Doe iets aan dat kapot en vuil mag worden, YOLO! 
 
 
Zondag 20 oktober 9.30 – 12 uur 
 

 
 
 
 
Rarara… wat gaan we doen?? Mollen vangen en in muizenvallen 
steken of gewoon een super zalig spel met een mol ? spannend he, 
vinden jullie niet? wij alvast wel! 
 
 

 
Zondag 27 oktober 9.30 – 12 uur  
 
MICRO – MACRO vergadering, jippiejajee!!  
Alles wat groot is doen we in het klein en andersom. Rugby met een pingpongbal is 
super lachen bijvoorbeeld. En nog veel meer. Man man man, dat wordt plezant ze .. 
 
Zondag 3 november 9.30 -12 uur  
 
Nu wij jullie al beter kennen weten wij dat jullie heel slim en strategisch zijn, daarom 
spelen we een spel van MB vandaag. Train jullie hersentjes maar, want voor deze 
vergadering zullen jullie ze nodig hebben.  
 
Zondag 10 november, uren volgen nog 
 
Kom met zoveel mogelijk, want vandaag gaan we marsepein verkopen en waarschijnlijk 
zelf ook een beetje mee snoepen als jullie jullie aller liefste en schattige puppyoogjes 
bovenhalen bij de groepsleiding! hint: Elisabet is daar heel gevoelig voor  
 

 
King awesome                     Jules (Julie)  Hannahmontana     Mowgli (Joris) 
(Roeland)         (Hannah) 



Jonggidsen 
 
 
Allerliefste Jonggidsen,  
Welkom in ons eerste boekje van dit gloednieuwe scoutsjaar!  
Wij hopen er samen met jullie een knaller van een jaar van te maken vol vriendschap en hilariteit   
Wij hebben er alvast heel veel zin. Hopelijk jullie ook  . Wil je weten wat we deze 2 maanden 
allemaal gaan doen. Lees dan zeker en vast dit eerste boekje!!! 
 
 
 
Zondag 22 september, 9u30-12u:  Kennismaking    
Joepieeee, de eerste vergadering is aangebroken! 
Een nieuw scoutsjaar = nieuwe leiding= nieuwe leden= nieuwe vriendschappen = nieuwe mopjes. 
Aan dit alles gaan we deze vergadering aan werken zodat we een TOP - jaar tegemoet gaan. Ik zou 
zeggen, kom allemaal vandaag en breng zeker u goed humeur mee want we beginnen met een goeie 
start !!  
 
 
 
 
 
 
 
 
Zondag 29 september, 9u30-12u:  Idolen 
Vandaag willen wij te weten komen wie jullie idolen zijn!! Kom daarom verkleed als jou idool naar 
het Mertensplein en wie weet kom je Justin Bieber en Harry Styles wel tegen of loop je koningin 
Mathilde tegen het lijf...  
 
 
  
Zondag 6 oktober, 9u30-12u:  Race-time! 
Ready? Set. GO!! Sneller als Schumacher en stijlvoller als Lady Gaga. Dat laatste gaat ons zeker en 
vast lukken! Vandaag halen we alle snelheidsrecords, mét stijl!  
Zet je maar schrap want wij gaan KNALLEEEEEEEEN!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zondag 13 oktober, 9u30-12u:  Hunger Games 
 

Happy Hunger Games!  
Die strijd zal vandaag in jullie handen liggen! 
And may the odds be ever in your favor.  
Bereid je alvast grondig voor want van zodra je de arena binnen treed is er                                                                           
geen weg meer terug.  Let the games begin!!!! 
 
 

 
Zondag 20 oktober, 9u30-12u:  Sporty-spice 
Haal die sportkleren alvast uit de kast en smeer die benen maar in want vandaag 
gaan we ervoor gaan!  je zal terugkeren als een super gespierde sportvrouw vol 
adrenaline! 
Kom verkleed als een echte sportvrouw en laat jou talenten zien! 
 
 
 
Zondag 27 oktober, 9u30-12u:  Halloween  

Halloween is mijn favoriete feest, dan ben ik verkleed in een griezelbeest…  
Het is bijna Halloween en dat moet gevierd worden!  
Kom maar af, als je durft...  
 
 
 
 

 
Zondag 3 november, 9u30-12u:  Borsbeek city 
Borsbeek is the place to be, al de rest is parking! En dat zullen we bewijzen vandaag. Dus maak je 
klaar, en starten maar!!  
 
 
 
Zondag 10 november:  Marsepeinverkoop 
Het is weer zover. De jaarlijkse marsepeinverkoop. Dat betekent dus dat we de straten optrekken om 

marsepein te gaan verkopen!  
Haal je liefste glimlach en je puppy ogen maar boven en dan verkopen we 
marsepein als de besten!  
Kom zeker met de fiets en neem een lege kartonnendoos mee! 
                                         Meer info volgt nog.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wist-je-datjes:  
- Wij heeeeeel veel zin hebben in dit scoutsjaar  
- Wij hopen dat jullie er ook veel zin in hebben 
- Wij hopen dat we allemaal goede vriendinnetjes worden 
- Als je niet kan komen dit moet laten weten aan ons 
- De nummers achteraan het boekje staan 
- Wij hard uitkijken naar de  eerste vergadering 
- Wij ook hard uitkijken naar het weekend 
- Wij nog niet honderd procent zeker weten wanneer dit zal zijn  
- Dit nog op een van deze data’s kan vallen  
- Wij dit zo snel mogelijk laten weten aan jullie 
- Wij dit jaar op groepskamp gaan  
- Wij er al kei hard naar uitkijken 
- Wij hopen jullie ook 
- Ik heel enthousiast ben bij het typen van de wist-je-datjes 
- Mijn medeleiding ook aangezien zei vrolijk aan het dansen zijn 
- Ciaoooooookes Miauwkes  
- ... 

 
 
Veel liefs,  
 
Hannelore     Els     Maritje 

 



 
 
Inderdaad, het nieuwe scoutsjaar is begonnen. Fantastisch toch! Hopelijk zijn 
jullie wat content met jullie leiding, en als dat niet zo is, dan ja, dan blijft ge voor 
de rest van ’t jaar maar thuis :D . Wij hebben er al vast echt heel veel goesting in!  

 
Zaterdag14/09 14u-… Overgang 
 

Het gekende concept van ieder jaar, waarbij alle kindjes die naar een 
oudere tak gaan een proefke moeten doen he. En ’s avonds is er dan ne 
show waarin de nieuwe leidingsploegen  worden bekendgemaakt, met 
aansluitend een optreden en een kampvuurke. 

 
Zondag 22/09  v Kennismaking 
 

HOERA! Nee, er is niemand jarig vandaag. Vandaag is het de  allereerste 
échte vergadering van het nieuwe scoutsjaar en wij  hebben er zin in! 
Vandaag komen jullie allemaal te weten: hoe de andere Verkenners heten, 
wie jullie nieuwe leiding is en waar  het enigste echte (en graafste lokaal 
van alle lokalen) het verkennerlokaal zich ergens bevindt! Dit gaan we 
doen aan de hand van super toffe spelletjes (wat had je anders gedacht). 
Wij verwachten jullie talrijke aanwezigheid! 



 
 
Zondag 29/09 9u30-12u  de Mol 
 

Vandaag zien we of jullie slim genoeg zijn om de mol te vinden of dat de 
mol jullie te slim kan afzijn; conlcusie zoek de mol! 

 
 
 
Zondag 06/10 9u30-12u  klakkebuizen 
 

Deze week gaan we met klei en 
klakkebuizen iets leuk doen.  
 

 
  



Zaterdag en zondag 19 – 20/10 Italia slag 
  
 Italia slag informatie en shiften volgen nog!  
 
 
Zondag 27/10 9u30-12u Stadsspel 
 

Vandaag gaan we het stad onveilig maken!  
 

 
Vrijdag zaterdag zondag 8-9-10/11 Weekend 
 

Geen stress  zondag 03/11 is het ook vergadering alleen dat is voor het 
volgende boekje maar we wilden jullie toch nog even snel meegeven dat 
het dit weekend verkenner weekend is en wij hopen dat jullie allemaal 
mee kunnen!  

 
 
Vrouw van de maand: 
 
Elke maand kiezen we een 
noemenswaardige vrouw uit de 
wereld om in de taktie te vermelden, 
deze taktie is het aan Jenna Haze 
 
 
 
 
Een stevige linker, 
 
Jasper, Jelle en Joren 



O.P.P.AAT 
 
U lees het goed, Oppaat, de Finse vertaling van het woord ‘Gidsen’ en dat vonden we wel 
grappig klinken ! Nog een voordeel, de knaller van het lied O.P.P van Naughty By Nature is er 
in terug in te vinden.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Langs de andere kant rijmt het wel op ‘psychopaat’ en in die richting willen we niet echt 
gaan… Opnieuw dus! 
 

Gidsen 
Aaaah voila, toch wel beter misschien! Liefste Gidsjes, een nieuw jaar staat weer voor de 
deur en dan bedoel ik niet 2014, maar het nieuwe scoutsjaar! Hoera! Wij hebben er alvast 
ENORM veel zin in, we hopen jullie ook! De vorige zin was trouwens een perfecte  
openingszin om een nieuw spelprogramma op één of Vier mee te beginnen, goh wat leer je 
toch allemaal van een Taktie. In ieder geval jullie splinternieuwe leiding heeft erg veel in 
petto voor jullie dit jaar en misschien kunnen jullie uit deze  de fotoreeks wel wat afleiden: 

 
 

 
 

Kan jij het lied O.P.P 
terugvinden in het 
woord oppaat? 



 
22 september 2013 (09.30 – 12.00) : KENNISMAKINGSVERGADERING 
Wie is wie ? Weet jij het ? Weet überhaupt ik het? Niemand weet het, 
maar wie is niemand ? Ach, nu kunnen we alles in een vraagzin 
zetten, nietwaar ? Wat doen we vandaag? Dat is de hamvraag, is het 
niet ? Wel, ik denk dat de titel vrij duidelijk is, toch? Dus kom volledig 
in de war naar de vergadering vandaag, zodat we elkaar volledig 
opnieuw kunnen leren kennen, goed idee?  
 
 
29 september 2013 (09.30 – 12.00): CUPCAKEWARS 
Joehoee, we gaan koken!! Eigenlijk nog iets beter, we 
gaan bakken! Iedereen weet dat het beste van een 3 
gangen menu toch wel het dessert is en dat gaan we nog 
maar eens bewijzen! Trek jullie kookschorten aan en rep 
je naar het lokaal waar je onder elkaar zal strijden om de 
beste Cupcake van de scouts te maken.      
P.S.: Er wordt jullie ook gevraagd om 2 euro mee te 
nemen zodat we voor jullie de leukste 
cupcakeversieringen kunnen kopen, dankjewel!  
 

 

6 oktober 2013 (09.30 – 12.00): OVERDRESSED WORK OUT VERGADERING 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hi there! Omdat jullie vorige week zo’n heerlijke 
cupcakes hebben gebakken dat je er gewoon 
niet van kon afblijven, moeten we die calorieën 
deze week verbranden! FEEL IT BURN! We doen 
dit met behulp van de enige, de echte…. BILLY 
BANKS (de man links).  
Waarschuwing: u zal extreem stijf zijn na deze 
vergadering… 
Jog naar het Mertensplein in overdressed work 
– out kledij en WORK IT samen met BILLY (whut 
?) BILLY (Whut?) BILLY BAANKKSS!!!  
WORK IT WORK IT WORK IT! 
 
 



13 oktober 2013 (09.30 – 12.00): TOPSCOUTSVERGADERING 
Vandaag checken we of jullie het wel waard zijn om in dezelfde scouts te zitten dan deze 
grote meneer  :                                                                                                                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Of deze meneer die was blijkbaar ook wel belangrijk…:         
                           
 
 
 
 
 
In ieder geval, jullie worden  verwacht  in TOPUNIFORM naar de scouts te komen, dit wil 
zeggen botinnen, sokken, scoutsrok, scouts t-shirt, scouts trui, scoutshemd en scouts das. 
We zien jullie op het Mertensplein in de Karré. Het gaat jullie goed, Padvinders! 

 

19-20 oktober: ITALIASLAG 
Het is weer zover, de slag der slagen! Trommel al jullie vrienden en 
familie op en laat hen deze datum al maar in hun agenda schrijven. Hoe 
meer volk, hoe mee pret en extraatjes op kamp! Meer info over de 
shiften volgt nog. 
 
 

 
 
25-26-27 oktober 2013: HOERA HOERA WE GAAN OP WEEKEND!! 
De titel schreeuwt het enthousiasme uit en ook wat we gaan doen deze week … Info over 
het weekend volgt nog via een weekendbrief. De afbeelding hieronder is al een tip voor het 
thema en nee, het is niet ‘kleurrijke broeken’, SPANNEND!! 



3 november 2013 (09.30-12.00): BOY / GIRLBANDS ARE BACK! ALRIGHT! 
Om my god , there back again! Inderdaad, de Backstreets Boys hebben hun comeback 
gedaan, EIN-DE-LIJK! En weet je wie plotseling samen op het VMA podium stond in augustus, 
ja hoor, *NSYNC, de boysband waar Justin Timberlake mee groot is geworden. En dan heb ik 
de perfecte boys van One Direction nog niet aangehaald! O M G. Hé, ma seg, wat die Boys 
kunnen, kunnen wij Girls ook hoor!! Kijk maar naar de Spice Girls, The Pussycat Dolls en 
zeker niet te vergeten de top van alle girlbands Destiny’s Child! Maar dat is nog te weinig, 
dus Girlz haal jullie talenten en beste outfit boven, vorm een band en BLOW US AWAAY!  
Tegen het einde van de vergadering dansen WIJ op de  BEST SONG EVER!        

 

 
TIJD VOOOOOOOORRR…… de Wist – je – datjes : 
Wist-je-dat Elisabet enorm goed een aap kan na doen? 
Wist-je-dat Ellen erg veel van Harry Styles houdt? 
Wist-je-dat Ceelke zo luid in de douche aan het meezingen was met Britney Spears dat haar 
papa het tot vanachter in de tuin heeft gehoord en haar buren die twee meter verder aan 
het BBQ’en waren ook ? 
Wist-je-dat Elisabet en Ceelke de BH van hun leidster aan een shelter hebben gehangen toen 
ze Jonggids waren en dan de schuld op de Franse scouts een beetje verder hebben gestoken 
? 
Wist-je-dat Ellen de BBB-les zo beu was dat ze een hele turnzaal heeft overgestoken door op 
haar rug subtiel weg te schuiven? 
Wist-je-dat Ceelke al meer dan 10 keer in haar leven tegen een paal is gefietst en 2 keer 
tegen dezelfde? 
Wist-je-dat Elisabet een dode mol in haar diepvries heeft steken ? (meer info vraag Elisabet, 
het is niet zo erg als het lijkt, best nog wel schattig zelfs) 
Wist-je-dat Ellen verslaafd is aan groene thee ? 
Wist-je-dat Ceelke haar totem het Latijnse meervoud is van anus? 
Wist-je-dat wij jullie graag elke week op het Mertensplein zien verschijnen! 
 
Veeel lieefss, 
 
Ellen                                                  Elisabet                                               Ceelke 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 



Adressenlijst 2013 - 2014

Groepsleiding E-mail groepsleiding@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elisabet Vetters Stenenkruisstraat 14 2520 Ranst 03/322.13.57 0493/52.60.27

Joren Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76

Mathias Teuwen De Villegasplein 12 2150 Borsbeek 03/322.48.37 0487/80.95.80

Michiel De Clercq Rosekapellestraat 64 2150 Borsbeek 03/322.17.46 0478/61.02.82

Kapoenenleiding E-mail kapoenen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Wilma Van Boxem Sint Rochusstraat 15 2100 Deurne 03/321.37.05 0471/38.72.70

Eline Van den Bosch Kerkplaats 22 2160 Wommelgem 03/353.66.84 0473/62.19.61

Mathias Teuwen De Villegasplein 12 2150 Borsbeek 03/322.48.37 0487/80.95.80

Pieter-Jan Van Aert Mertensstraat 22 2150 Borsbeek 03/366.09.80 0471/61.97.73

Kabouterleiding E-mail kabouters@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Michiel De Clercq Rosekapellestraat 64 2150 Borsbeek 03/322.17.46 0478/61.02.82

Evelien D'Hulst Unitaslaan 3 2100 Deurne 03/321.84.83 0479/48.61.31

Jasper Frank Herentalsebaan 51 2520 Ranst 03/321.25.91 0479/82.29.73

Welpenleiding E-mail welpen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Louis Watters Floris Primslei 39 2150 Borsbeek 03/294.90.65 0477/29.80.14

Raf Boumans Dokter Van de Perrelei 15 2140 Borgerhout 03/236.04.76 0487/26.69.40

Laurent Wauters Kluisdreef 17 2970 Schilde 03/385.80.03 0468/14.37.90

Sibron Smets August Van Putlei 7 2150 Borsbeek 03/321.81.58 0478/06.75.71

Sophie Wuyts Adrinkhovenlaan 127 2150 Borsbeek 03/322.90.94 0476/84.74.00

Jonggidsenleiding E-mail jonggidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Maritje Peeraer Mertensstraat 15 2150 Borsbeek 03/366.14.62 0477/81.23.41
Els Van Ooteghem Te Boelaarlei 128 2140 Borgerhout 03/325.58.68 0488/49.51.37

Hannelore Moors Karel Soetelaan 50 2150 Borsbeek 03/366.47.83 0493/59.13.80
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Jongverkennerleiding E-mail jongverkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Hannah Van Mechelen Corneel Smitslei 14 2150 Borsbeek 03/366.30.52 0494/92.51.44

Julie Huybrechts Vlasput 11 2150 Borsbeek 03/295.96.07 0473/24.92.21

Joris Simkens Karel Govaertsstraat 23 2100 Deurne 03/322.09.87 0474/06.20.28

Roeland Vetters Stenenkruisstraat 14 2520 Ranst 03/322.13.57 0470/86.93.39

Gidsenleiding E-mail gidsen@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elisabet Vetters Stenenkruisstraat 14 2520 Ranst 03/322.13.57 0493/52.60.27

Ceelke Van Nuffelen Corneel Smitslei 68 2150 Borsbeek 03/321.40.86 0491/10.83.07

Ellen Cantraine Het Prieel 63 2600 Berchem 03/440.50.84 0497/50.90.52

Verkennerleiding E-mail verkenners@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Joren Van de Vondel Floris Primslei 7 2150 Borsbeek 03/366.27.08 0494/03.72.76

Jasper De Saeger Louis Huybrechtsstraat 16 2150 Borsbeek 03/322.13.41 0484/88.53.69

Jelle Dangez August Van Putlei 180 2150 Borsbeek 03/322.42.30 0474/36.24.60

Secretaris E-mail ploekie@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Elisabet Vetters Stenenkruisstraat 14 2520 Ranst 03/322.13.57 0493/52.60.27

Materiaalteam E-mail materiaalkot@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Jeroen Machiels Groenhofstraat 3 2150 Borsbeek 03/290.61.98 0478/87.31.15

Gerben Cosemans Louis Janssensstraat 55 2150 Borsbeek 03/322.85.22 0472/32.47.72

Pieter Vereycken Karel Soetelaan 103/2 2150 Borsbeek 0474/56.86.43

Jente De Puysseleyr Stalinsstraat 69 2100 Deurne 0485/10.11.24

Vriendenkring E-mail vriendenkring@scoutsborsbeek.be

Naam Adres Telefoon GSM

Karen Fourneau Jozef Reusenslei 109 2150 Borsbeek 03/236.35.29 0494/18.89.09
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